
Complemento do Termo de Uso Comercial de licença do Avenza Avenza Maps   

Quando aplicado, este documento complementa o Termo de Uso Comercial de Licença do Avenza Maps 

(“EULA” - End User License Agreement, Acordo de Licença do Usuário Final), para autorizar o uso 

comercial do aplicativo PDF Maps (“o Produto”) pelo licenciado CLIENTE XXXX, sediado  no ENDEREÇO 

COMPLETO, CIDADE,  CEP, ESTADO, com as seguintes termos e condições:    

  

1. O uso comercial pelo Licenciado é estabelecido e limitado a XX terminais, um terminal sendo um 

iPhone, iPad, iPod ou qualquer outro equipamento eletrônico com sistema operacional capaz de 

executar o aplicativo. Para o propósito de calcular a quantidade de terminais relativos a esta 

licença de uso do qual trata este documento, qualquer terminal do licenciado que tenha recebido 

a instalação e executado em qualquer momento o aplicativo Avenza PDF Maps conta como um 

terminal licenciado.   

2. O parágrafo 2(e) do EULA fica alterado pelo presente documento para permitir o uso comercial do 

aplicativo até uma quantidade máxima de terminais especificada no parágrafo 1 acima. 

3. Os parágrafos 5(a) e 5(b) do EULA ficam  alterados pelo presente para permitir o uso comercial do 

aplicativo até uma quantidade máxima de terminais especificada no parágrafo 1 acima. 

4. O prazo de licenciamento deste termo é de DATA INICIAL até DATA FINAL, período durante o qual 

a integralidade destes termos deverá ser aplicada.  Na expiração da data de validade deste termo, 

ele poderá ser estendido ou renovado, nas condições de termos de licenciamento da Avenza em 

vigor na data da renovação.  Se o termo de licenciamento não for renovado, ou no período entre a 

expiração e a eventual renovação, os termos gerais de licenciamento em vigor permanecem 

válidos e se aplicam plenamente. 

5. Se, a qualquer momento, o uso comercial do aplicativo relativo a este termo de licenciamento 

excede o número máximo de terminais tal como indicado no parágrafo 1, o Licenciado deverá 

informar imediatamente a Avenza e iniciar a compra de uma extensão de licenciamento comercial 

ou reduzir imediatamente a quantidade de licenças do aplicativo em uso nos seus terminais em 

uso para se adequar a quantidade estipulada no parágrafo 1. 

6. Todos os demais termos de Licenciamento permanecem inalterados. 

_________________________________   ________________________________________ 

    Para a Avenza Systems Inc.                  Para o Licenciado, Assinatura 

_________________________________   ________________________________________ 

Nome          Nome e CPF 

_________________________________   ________________________________________ 

Data  Data 

 


